
 

 

Ceny podręczników 2021/2022 

Załącznik do regulaminu zawierającego warunki korzystania z bezpłatnych podręczników 

w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu. Kwota ta stanowi dochód szkoły.  

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów budżetowych szkoły na (numer rachunku): 

96 1240 1268 1111 0010 3840 9209 

W tytule zwrotu powinny być zawarte dane: 

Imię i nazwisko ucznia, klasa i tytuł podręcznika 

Podstawa prawna: Zgodnie z obowiązującym od dnia 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust.3 ustawy z dnia 7 

września1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) szkoła może żądać od rodziców 

ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.[...] 

powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników. 

komplet klasa podręcznik cena 

5 egz. 1 „Wielka przygoda” 1 - edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 
matematyczna i społeczna cz.1 

14,70 

  „Wielka przygoda” 1 - edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 
matematyczna i społeczna cz.2 

14,90 

  „Wielka przygoda” 1 - edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 
matematyczna i społeczna cz.3 

14,90 

  „Wielka przygoda” 1- edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 
matematyczna i społeczna cz.4 

14,90 

  English New Adventure 1 29,70 

komplet klasa podręcznik cena 

5 egz. 2 „Wielka przygoda” 2 - edukacja polonistyczna, przyrodnicza, i 
społeczna cz.1 

14,70 

  „Wielka przygoda” 2- edukacja polonistyczna, przyrodnicza, i 
społeczna cz.2 

14,90 

  „Wielka przygoda” 2 - edukacja matematyczna cz.1 14,90 

  „Wielka przygoda” 2 - edukacja matematyczna cz.2 14,90 

  English New Adventure 2 29,70 

komplet klasa podręcznik cena 

5 egz. 3 „Oto ja”3-podręcznik matematyczno –przyrodniczy cz.1 11,00 

  „Oto ja”3-podręcznik matematyczno –przyrodniczy cz.2 13,75 

  „Oto ja”3-podręcznik polonistyczno -społeczny cz.1 11,00 

  „Oto ja”3-podręcznik polonistyczno -społeczny cz.2 13,75 

  Tiger 3 24,75 

komplet klasa podręcznik cena 

9 egz. 4 Język polski „Nowe słowa na start” 27,00 

  Język angielski Pears English Class A1 25,00 

  Matematyka „Matematyka z Plusem” 27,00 

  Przyroda „Tajemnice przyrody” 26,00 

  Historia „Wczoraj i dziś” 25,72 

  Informatyka „Lubię to!” 9,60 

  Technika „Jak to działa” 10,00 

  Muzyka „Lekcja muzyki”   8,00 



 

 

  Plastyka „Do dzieła”   8,00 

komplet klasa podręcznik cena 

10 egz. 5 Język polski „Nowe słowa na start” 29,70 

  Matematyka „Matematyka z Plusem” 29,70 

  Biologia „Puls życia” 30,72 

  Geografia „Planeta nowa” 30,72 

  Historia „Wczoraj i dziś” 29,20 

  Informatyka „Lubię to!” 10,80 

  Muzyka „Lekcja muzyki” 8,00 

  Plastyka „Do dzieła”   8,00 

  Technika „Jak to działa” 10,00 

  Język angielski Pears English Class A1+ 27,00 

komplet klasa podręcznik cena 

10 egz. 6 Język polski „Nowe słowa na start” 24,70 

  Matematyka „Matematyka z Plusem” 24,70 

  Biologia „Puls życia” 24,30 

  Geografia „Planeta nowa” 24,30 

  Historia „Wczoraj i dziś” 24,30 

  Informatyka „Lubię to!”   9,00 

  Muzyka „Lekcja muzyki”   7,50 

  Plastyka „Do dzieła”   7,50 

  Technika „Jak to działa”   9,40 

  Język angielski Pears English Class A2 22,50 

komplet klasa podręcznik cena 

12 egz. 7 Język polski „Nowe słowa na start” 30,00 

  Matematyka „Matematyka z Plusem” 30,20 

  Biologia „Puls życia” 31,00 

  Chemia „Chemia nowej ery” 30,50 

  Fizyka „Spotkania z fizyką” 27,60 

  Geografia „Planeta nowa” 31,00 

  Historia „Wczoraj i dziś” 29,50 

  Informatyka „Lubię to!” 12,00 

  Muzyka „Lekcja muzyki”   9,50 

  Plastyka „Do dzieła”   9,50 

  Język niemiecki „Maximal” cz.1 28,10 

  Język angielski Pears English Class A2+ 28,10 

komplet klasa podręcznik cena 

12 egz. 8 Język polski „Nowe słowa na start” 30,00 

  Matematyka „Matematyka z Plusem” 30,20 

  Biologia „Puls życia” 31,00 

  Chemia „Chemia nowej ery” 30,50 

  Fizyka „Spotkania z fizyką” 27,60 

  Geografia „Planeta nowa” 31,00 

  Historia „Wczoraj i dziś” 29,50 

  Informatyka „Lubię to!” 12,00 

  Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro”   9,50 

  Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyje i działam bezpiecznie”   9,50 

  Język niemiecki „Meine deutschtour” 28,10 

  Język angielski Pears English Class B1 28,10 

 


